
לאומי

מדד

ניצב-משנה ד"ר בשורה רגב, שי עמרם, יונתן סידי, ניצן שירי 
מחלקת מחקר, אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי, המשרד לביטחון הפנים

אלימות
בין השנים 2003 ל-2010 התרחשו בישראל בממוצע לשנה

כ-620,000 עבירות אלימות    כ-34% מהן דווחו מידי שנה לגורמי דיווח ממוסדים
  עבירות אלימות חמורות וקלות מהוות 79% מכלל עבירות האלימות

הלא-מדווחות. עבירות מין - 20% ועבירות שוד - פחות מ-1%    בשנים אלה חלה 
ירידה במספר עבירות אלימות, אך נרשמה עלייה בחומרתן    במרבית המקרים, 

התוקפים הם גברים והקורבנות הם יהודים    אלימות בישראל
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בשנים האחרונות אנו עדים לשיח ציבורי נרחב, אודות 
החרפת תופעת האלימות בישראל. הסיקור התקשורתי 
לאירועים אלה ממחיש את מרכזיותה של התופעה בישראל ואת 
חשיבותה. עם זאת, נתוני הגופים הציבוריים העוסקים בתחום 

מציגים תמונה שונה ומורכבת. 
בשל היעדר מדידה אחידה וכוללת לתופעת האלימות, ובשל הצורך 
בהנגשת המידע לציבור, פותח מדד אלימות לאומי לישראל. כיום, 
משטרת-ישראל, משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך 
עוסקים בטיפול בתופעות האלימות ובאיסוף נתוניה, אך עד כה, 
לא נבחנו נתונים אלו כמכלול, לשם יצירת מדד אחיד ומוסכם. 
לפיכך, מדד אלימות לאומי בישראל עשוי לשמש ככלי מדידה 
תקופתי לתופעת האלימות בישראל, תוך איסוף נתוני אלימות 
מהגופים השונים וניטורם. מדד זה יאפשר שפה משותפת, מוסכמת 
ומקובלת על הגופים המערכתיים, ויהווה בסיס לקביעת מדיניות 
אפקטיבית להתמודדות עם תופעת האלימות, וליצירת שיח ציבורי 
ושיח תקשורתי, המבוססים על עובדות. פיתוח מדד אלימות לאומי 
מהווה נדבך משמעותי בתכנית הממשלתית למאבק באלימות 
בישראל. בישיבה ה-113 של הממשלה ה-30 מיום 5 ביוני 2005, 
הוחלט על הקמת ועדת שרים ממשלתית, בראשות השר לביטחון 
הפנים, לגיבוש תכנית לאומית בנושא האלימות בחברה הישראלית. 
בהמשך לזאת, הכריז המשרד לביטחון הפנים באפריל 2011, על 
פיתוח מדד לאומי לאלימות, שיאסוף, לראשונה, מקרי אלימות, 
אשר תועדו על-ידי גופים רשמיים שונים בישראל, תוך אבחנה 
תקופתית, וינתח אותם. תהליך המחקר לפיתוח המדד התבסס על 
עבירות אלימות מדווחות, שהתקבלו ממשטרת-ישראל, ממשרד 
הרווחה והשירותים החברתיים, ממשרד הבריאות, ממשרד החינוך 
ומאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית, וכן על 
סקרי נפגעי עבירה, המאפשרים קבלת אומדן בלתי מוטה להיקפה 
של האלימות הלא מדווחת בישראל, במטרה להשלים את תמונת 

המצב ככל שניתן.

הנתונים, שהתקבלו מהגופים השונים על עבירות אלימות, מוינו 
לפי סלי אלימות )אלימות חמורה, אלימות קלה, עבירות מין 
ועבירות שוד(, ואופיינו אירועי האלימות המדווחים לפי גורמי 
הדיווח. כך ניתן היה לבודד עבירות, ולמנוע ספירה כפולה במדד.
בהמשך, הוגדרו המשקולות לסעיפי העבירות בהתאם לחומרת 
העבירה על-פי חוק העונשין, למטרת בניית מדד אלימות משוקלל, 

שבו לכל עבירה ניתן משקל לפי עונשה בחוק.

ממצאים מרכזיים 

עבירות אלימות
בין השנים 2003 ל-2010 התרחשו בממוצע לשנה כ-620,000   
עבירות אלימות. כ-34% מהן )210,000( דווחו מדי שנה 
למשטרת-ישראל, למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, 
למשרד החינוך, למשרד הבריאות ולאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 
ולנפגעי תקיפה מינית בישראל. מרבית העבירות )91%(, דווחו 
למשטרת-ישראל ולמשרד הרווחה, ו-85% מהן היו עבירות 

של אלימות קלה.
כ-410,000 עבירות אלימות )66%( לא מדווחות לגורם דיווח   
ממוסד בישראל מידי שנה. עבירות אלימות חמורות וקלות 
מהוות 79% מכלל עבירות האלימות הלא-מדווחות. עבירות 

מין - 20% ועבירות שוד - פחות מ-1%. 
בשנת 2012, לעומת שנת 2011, חלה עלייה של כ-14% בעבירות   
השוד. עם זאת, בעבירות מין ובעבירות אלימות חמורה ואלימות 

קלה, חלה ירידה בשנת 2012 לעומת שנת 2011. 

עבירות מדווחות ושאינן מדווחות
משנת 2004 חלה ירידה של 2.4% בממוצע לשנה במספר עבירות 
האלימות המדווחות למשטרת-ישראל. במקביל, נרשמה מגמת 

  בכ-33% מכלל עבירות האלימות, 
המדווחות למשטרת-ישראל, זהות 

התוקף איננה ידועה למשטרה.
עבירות מין מהוות מקרה ייחודי, שבו 
גברים מבצעים כ-96% מכלל העבירות

מדד אלימות לאומי / המשך
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ירידה עקבית של 1.6% בממוצע לשנה בעבירות אלימות לא 
מדווחות. לעומת זאת, חלה עלייה של 1% בממוצע לשנה בדיווח 
על עבירות אלימות לארבעת גורמי הדיווח הנוספים, ובפרט 
למשרד הרווחה. העלייה בדיווח לגורמים האחרים, מלבד המשטרה, 
מעידה, כי למעשה, חלק מהירידה באלימות המדווחת למשטרה 

נובע משינוי בגורם המדִוּוח.

מעל גיל 65   
משנת 2003 נרשמה עלייה בדיווח על עבירות אלימות למשרד 
הרווחה. בנוסף, החל משנה זו נרשמה גם עלייה חדה בעבירות 
אלימות, המדווחות למשרד הרווחה על-ידי אוכלוסייה שמעל 

גיל 65. 

אלימות כלפי ילדים
בין השנים 2003 ל-2008 חלה עלייה עקבית בשיעור מקרי אלימות 
כלפי ילדים, שדווחו למשרד הרווחה )עלייה ממוצעת של 9%(. 

זהות התוקף
בכ-33% מכלל עבירות האלימות, המדווחות למשטרת-ישראל, 
זהות התוקף איננה ידועה למשטרה. בשנת 2012 חלה עלייה של 

2.5% במקרים שכאלה. 

מאפיינים דמוגרפיים

רקע דתי
במרבית מקרי האלימות, משתייכים התוקף והקורבן לאותו 
רקע דתי. ברוב המקרים, הקורבנות הם יהודים - כ-85% מכלל 
הקורבנות של עבירות מין, כ-80% מכלל קורבנות עבירות שוד, 
כ-55% מכלל קורבנות עבירות אלימות חמורה וכ-76% מקורבנות 

אלימות קלה.
  

גיל קורבנות
מתוך כלל עבירות האלימות, שדווחו בין שנת 2007 לשנת 2012 

  ברוב המקרים, 
הקורבנות הם יהודים - 
כ-85% מכלל הקורבנות 
של עבירות מין, כ-80% 
מכלל קורבנות עבירות 

שוד, כ-55% מכלל 
קורבנות עבירות אלימות 
חמורה וכ-76% מקורבנות 

אלימות קלה

  משנת 2005 חלה עלייה 
במספר עבירות אלימות 
במשפחה ועבירות מין, 
שנרשמו בחדרי המיון 

בישראל. כ-40% מתוכן, 
בממוצע, הן עבירות אלימות 

מינית, והשאר - עבירות 
אלימות קלה
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למשטרת-ישראל, כ-55% מקורבנות עבירות המין הם בני 17-0. 
בשנת 2011 חלה עלייה של כ-8.5% במספר העבירות כלפי 

קורבנות בגילאים אלו. 

גיל חשודים
חשודים בני 18 עד 44 מבצעים כ-40% מכלל עבירות המין. 
חשודים מקבוצת גיל זו מבצעים את רוב הפשעים האלימים 

המדווחים למשטרת-ישראל.

מגדר
במרבית מקרי האלימות, התוקפים הם גברים. גם כאשר זהות 
התוקף אינה ידוע, ניתן להניח, כי התוקף הוא גבר. עבירות מין 
מהוות מקרה ייחודי, שבו גברים מבצעים כ-96% מכלל העבירות.

סוגי עבירות

אלימות בין בני-משפחה
משנת 2005 חלה עלייה במספר עבירות אלימות במשפחה ועבירות 
מין, שנרשמו בחדרי המיון בישראל. כ-40% מתוכן, בממוצע, הן 
עבירות אלימות מינית, והשאר - עבירות אלימות קלה. בנוסף, 
מרבית עבירות האלימות המתועדות בחדרי המיון, מופנות להמשך 

טיפול במשרד הרווחה. במגמה זו חלה עלייה משנת 2010.

אלימות במוסדות חינוך
מסקרי נפגעי עבירה עולה, כי מרבית עבירות האלימות, שהתרחשו 
במוסדות החינוך, דווחו למוסדות החינוך בלבד. כשליש מהאירועים 
אינם מדווחים בנוסף לאף גורם ממסדי אחר בישראל. עוד עולה, כי 
מרבית המקרים של עבירות מין מתרחשים בבתי-ספר תיכוניים.

פניות למרכזי סיוע
משנת 2009 חלה עלייה במספר הפניות על עבירות מין למרכזי 
הסיוע בישראל. בנוסף, בין השנים 2011 ל-2013 בממוצע, 
כ-30% מעבירות אלימות מינית, שדווחו למרכזי הסיוע, דווחו 

גם כן למשטרת-ישראל.

חומרת העבירות
משנת 2003 חלה ירידה בחומרתן של עבירות האלימות בישראל, 
אך בין השנים 2010 ל- 2012 נרשם שינוי, וחלה עלייה בחומרת 
העבירות. בנוסף, חלה ירידה עקבית במספר עבירות אלימות, 
שדווחו משנת 2003. ירידה זו ממשיכה גם בשנים 2012-2010 

עבירות שוד
מהמדד המשוקלל, אשר נותן ביטוי לחומרתן של עבירות האלימות, 
עולה, כי חלקן של עבירות השוד מהווה מעל ל-33% מהמדד 
המשוקלל, וזאת למרות חלקן הקטן בכמות. כלומר, חומרתן של 

עבירות שוד גבוה יחסית למספרן. 

מדד אלימות לאומי / המשך

  מהשוואת נתוני אלימות של 
ישראל לנתוני מדינות ארגון

ה- OECD עולה, כי שיעור עבירות 
האלימות בישראל קרוב, במרבית 
המקרים, לממוצע במדינות אלה
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השוואה בין-לאומית
מהשוואת נתוני האלימות של ישראל לנתוני מדינות ארגון ה- 
OECD עולה, כי שיעור עבירות האלימות בישראל קרוב, במרבית 

המקרים, לממוצע במדינות אלה. 
רצח - שיעור מקרי הרצח בישראל עומד על 2.1 לכל מאה אלף 
נפש, יחס זהה לממוצע העולמי של ה-OECD. בנוסף, שיעור 
עבירות השוד לכל מאה אלף נפש בישראל, נמוך משמעותית 

משיעור המקרים במדינות הארגון. 

תקיפה אלימה - שיעור תקיפה אלימה לכל מאה אלף נפש הוא 
הגבוה בישראל, ועומד על כ-700 מקרים לכל מאה אלף נפש, 
לעומת ממוצע מדינות ה-OECD, העומד על כ-300 מקרים לכל 

מאה אלף נפש.
תקיפה מינית - שיעור עבירות תקיפה מינית בישראל גבוה בממוצע 
של כ-10% משיעורו במדינות הארגון. אחוז מקרי האונס מתוך כלל 
.OECD-מקרי התקיפה המינית נמוך בכ-2% בממוצע במדינות ה

נורה אדומה - מסקנות
בבחינת הממצאים והנתונים עולה, כי משנת 2003 חלה ירידה 
בחומרתן של עבירות האלימות השונות. לעומת זאת, משנת 
2010 חלה עלייה בחומרת עבירות האלימות שהתרחשו בישראל. 
ממצא זה מדליק נורה אדומה, בהתחשב בירידה במספר עבירות 
האלימות באותן שנים. משמעות הדבר היא, כי מספר העבירות 

פחת, אך חומרתן עלתה. 
חלק ניכר מעבירות האלימות, המטופלות על-ידי משרד הרווחה 
ושירותי הרווחה, אינן מדווחות למשטרת-ישראל ולהיפך. דו"ח 
מבקר המדינה משנת 2012 מציין, כי במשרד הרווחה ובמשרד 
הבריאות בפרט, מקרי האלימות החמורה, המטופלים בפועל 
במוסדות, עולים במספרם על המקרים המדווחים למשטרת- ישראל. 
דו"ח מבקר המדינה מהשנים 2011 - 2012 בחן את הטיפול 
באלימות בין בני-זוג, ובפרט את שיתוף הפעולה בין גורמי 
הטיפול השונים, כגון משטרת-ישראל ומשרד הרווחה. כך, 
לדוגמה, נמצא, כי במספר תחנות משטרה הדיווח למשרד הרווחה 
על נפגעות אלימות בין בני-זוג לא הועבר כראוי, ובמרבית 
המקרים אף לא התקבל. בנוסף קבע המבקר, כי נמצא תפקוד 
לקוי של גורמי הרווחה ברשויות המקומיות במניעת אלימות בין 
בני-זוג ובטיפול בנפגעיה. יתר על כן, מבקר המדינה קבע, כי 
בהיעדרו של גוף מתכלל אחד, המתווה דרכי פעולה למשרדים 
השונים, לא ניתן למנוע את מקרי האלימות, ולתת טיפול הולם 

לנפגעי האלימות.
מסקנה חשובה נוספת היא, כי במוסדות החינוך בישראל לא 
מתקיימים איסוף ומדידה אובייקטיביים של נתוני אלימות. אמצעי 
הניטור וריכוזם של נתוני האלימות במשרד החינוך מתבססים על 
סקרי עמדות סובייקטיביים בלבד של תלמידים ושל מורים, בכל 
הקשור לחשיפתם לאירועי אלימות או למעורבותם בהם, ולא על 
מדידה ואיסוף נתונים אובייקטיביים. דו"ח מבקר המדינה משנת 
2008 התייחס לממצא זה, והמליץ, כי משרד החינוך ייזום הקמת 
מאגר נתונים בשיתוף המשרד לביטחון הפנים ומשרד הרווחה, 

שבו ירוכז המידע. 

  ברוב המקרים, הקורבנות 
הם יהודים - כ-85% מכלל 
הקורבנות של עבירות מין, 

כ-80% מכלל קורבנות עבירות 
שוד, כ-55% מכלל קורבנות 

עבירות אלימות חמורה
וכ-76% מקורבנות

אלימות קלה
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